SGF Elitmiljö
Halmstad.
HÖGSKOLESTUDIER OCH GOLFSATSNING

Studier
för livet

Ett samarbete mellan
Högskolan i Halmstad,
SGF och Halmstad
kommun

Studera och träna
golf i elitmiljö.
På Högskolan i Halmstad får du en studiemiljö och
golfträning anpassad för just dina behov och önskemål.
SGF Elitmiljö Halmstad är ett samarbete mellan Svenska Golfförbundet (SGF),
Högskolan i Halmstad och Halmstad kommun. Här finns det möjlighet för dig
att kombinera studier med en elitsatsning på golf.

Tre kategorier elitspelare kan
söka till golfverksamheten:
Kategori A:
Du som vill läsa »Professionell
idrottskarriär och arbetsliv« (PIKA)
vid Högskolan i Halmstad.

Kategori B:
Du som vill läsa ett annat program
vid Högskolan i Halmstad.

Kategori C:
Du som är elitspelare med höga
utvecklingsmål men inte läser vid
högskolan.
För kategori A och B ansöker du
både till Elitmiljö Halmstad och till
Halmstad Högskola. Du måste bli
antagen till ett högskoleprogram för
att komma med i elitmiljön.

Tycker du att du är en spelare i
kategori C fyller du i ansökningsformuläret på hemsidan.

Det här är PIKA
PIKA-programmet (180 högskolepoäng) förbereder dig för en elitidrottskarriär men också för livet
efter karriären. Du läser bland annat
fysiologi, idrottspsykologi, entreprenörskap och företagsekonomi och får
en kandidatexamen i idrottsvetenskap
och utvecklas därmed både som
människa och idrottare.
PIKA-programmets och golfverksamhetens ansvariga samarbetar och
därför kan undervisning, labbar och
examinationer många gånger direkt
appliceras på din träning, tävling och
andra delar i din satsning.
Samarbetet mellan högskolan och
SGF gör också att du som vill inrikta
studierna mot en framtid inom golfbranschen kan få möjlighet till praktik samt verklighetsnära studieuppgifter och arbeten i samverkan med
personal på SGF. Mer om PIKA.

A- och B-kategorin
I golfverksamheten ingår en basdel
med träning och föreläsningar, plus
en individuell del. Alla som tillhör Aeller B-gruppen har tillgång till sex
olika golfanläggningar i Halmstadsområdet, både vid elitmiljöns
golfverksamhet och för egen träning.
För att komma med i golfverksamheten bedöms din tävlingsnivå,

»Jag har kommit
i kontakt med
andra golfare
och coacher som
gjort stor skillnad i min satsning. Det gav en
stor knuff i rätt
riktning i en
grym elitmiljö.
Philip Eriksson
Tidigare elev, idag spelare på
European Tour och Challenge Tour

träningsbeteende och ambition. Ett
grundkrav är att du gått nationellt
idrottsgymnasium eller riksidrottsgymnasium och läst specialidrott.
En bedömning görs om du inte har
bakgrund från golfgymnasium, men
har motsvarande förkunskaper.

C-kategorin
Golfverksamheten välkomnar även
elitspelare som gått ut gymnasiet
och fortsatt satsar på en elitkarriär
inom golf, men valt att inte studera.
Spelare i C-gruppen får tillgång till
Halmstad Golfarena vid inplanerade
aktiviteter. Läs mer på hemsidan.

Kostnad
Kategori A och B betalar en terminsavgift på 2 500 kronor. För kategori
C tas en avgift ut per aktivitet eller
aktivitetsdag som erbjuds.

Så söker du
Ansökan till Elitmiljö Halmstad är
vanligen öppen från början av mars
till slutet av april. Länk till ansökan
finns på hemsidan.
Ansökningstiden till högskolan är
vanligen 15 mars–15 april varje år.
Till en del utbildningar finns möjlighet att efteranmäla sig i mån av plats,
men de ansökningar som kommit in i
tid behandlas först. Kontakta alltid
högskolan vid sen anmälan för att
höra vad som gäller.
Har du frågor kring Halmstad
Högskola eller PIKA-programmet,
kontakta Linette Törnqvist, e-post
linette.tornqvist@hh.se.

Tre skäl
att välja
elitmiljön i
Halmstad.
1.

Du delar samma mål och vardag
med andra golfare och idrottare
från andra grenar. Genom att ni
tränar tillsammans får ni utbyte av
varandra och lär er vad som behövs
för att kunna konkurrera.
2. Du sparrar mot andra under träningar och ni hjälper varandra att
träna på att tävla. Att träna med
någon annan kan också skapa mer
motivation och fokus på uppgiften
än när du är själv.
3. Coacherna har stor erfarenhet och
jobbar med din helhetsutveckling.

Bra länkar:

Utveckling!
Genom din satsning
skapas värden
för livet.

Golf.se
golf.se/elitmiljohalmstad
Studera på Högskolan i Halmstad
hh.se
Halmstad Golfarena
golfarenan.se
PGA of Sweden, en framtid som tränare
pgasweden.com/utbildning

Halmstad
Golfarena

Golfarenan är en stor modern
träningsanläggning med
drivingrange, svingstudio,
Trackman, bra träningsområden för alla slag, inomhus
träningshall för putt och chip
plus ett fullt utrustat gym.

Samarbetsklubbar

Det finns också möjlighet till
spel och träning på klubbar
runt Halmstad:
● Falkenbergs GK
● Halmstad GK
● Haverdals GK
● Holms GK
● Ringenäs GK
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Läs mer om
SGF Elitmiljö
Halmstad på:
golf.se/elitmiljohalmstad

Svenska Golfförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Besöksadress: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7
Telefon: 08-622 15 00
E post: info@golf.se
www.golf.se

